
Ruth

Ontwerp
Het materiaal “Missionaire en diaconale suggesties 
bij Ruth” is ontwikkeld door een werkgroep in de St. 
Jansgemeente in Gouda voor het winterwerk van 
2021-2022. Het biedt een aanknopingspunten voor 
diaconale en missionaire gesprekken en activiteiten. 
De acht avonden zijn geënt op het boekje “Leven in 
het spoor van liefde en trouw,” van ds. Tanno Verboom.

Introductie
Als vervolg op het Focustraject ontwikkelde het Bijbelkringcommissie 
deze missionaire en diaconale suggesties, die naast het bestaande 
materiaal worden vormgegeven.

Als onderdeel van IZB-Focus
Het materiaal is uitermate geschikt voor Focusgemeenten die zich na het 
Focustraject verder willen verdiepen hoe het gebed een plaats krijgt in onze 
missionaire roeping. Als IZB-Focus juichen we het toe dat een gemeente dit 
materiaal overneemt, bewerkt en verbetert, zodat zij dit toespitsen naar de 
eigen context.

Opzet en randvoorwaarden
We adviseren dat een brede werkgroep binnen de gemeente dit 
voorbereid. Bij voorkeur zal een ouderling Toerusting, een diaken, een 
predikant, maar ook jongerenwerkers, jongeren en ouderen betrokken 
worden bij de voorbereiding. 

We verwachten van de gemeente die dit materiaal gebruikt dat zij ook 
communiceren met de IZB, zodat inzichtelijk gemaakt wordt welke 
gemeenten hier gebruik van maken. 

IZB Focus database missionaire toerusting 
Gesprekken ontwikkeld door gemeenten



1. Een sprankje hoop 
contact met zendingswerkers, 
migranten en kookworkshops.

5. Een riskant plan 
kwetsbaarheid en bruggen bouwen, 

MeToo

3. In goede handen 
God dienen in het dagelijkse leven

7. In het spoor van liefde en trouw
Ruth in de kunst 

2. Ik ben met je 
wandeling rondom omgang met rouw 

en verdriet, leesfragment ‘rouw’

6. Meer dan het gewone
delen in rijkdom en armoede 

4. Gerechtigheid in actie 
oog voor de wereldkerk, migranten, 

een-schuilplaats-zijn

8. De weg naar het volle leven
gastvrijheid in praktijk brengen. 

Inhoud
De serie “Leven in het spoor van liefde en trouw” omvat de volgende 
gesprekken. De cursieve aanvullingen komen uit de suggesties.

Suggesties ter verbetering
De missionaire en diaconale suggesties zijn veelomvattend, en kunnen door 
elke willekeurige gemeente opgepakt worden. Wie zijn de buitenstaanders in 
jouw omgeving en hoe betrek je hen? 

Aanvullingen voor in-beweging-opdrachten, en suggesties voor verhalen-delen 
kunnen worden gedaan. 

IZB-Focus is een centrum voor missionaire gemeenteontwikkeling. Met onze dienstverlening willen 

we gemeenten ondersteunen in hun missionaire roeping. Om dit goed te kunnen doen trekken we 

graag voor een langere periode op met gemeenten en kerkenraden.
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